
Перелік питань до здачі державного практично-орієнтованого іспиту з психіатрії та 

наркології: 

 

 

1. Шизофренія: визначення, основні симптоми. 

2. Параноїдна форма шизофренії. 

3. Дебюти шизофренії. 

4. Факультативні симптоми шизофренії. 

5. Кататонічна форма шизофренії. 

6. Типи перебігу шизофренії. 

7. Злоякісні форми шизофренії. 

8. Шизофренічне та епілептичне недоумство. 

9.   Епілептичний статус: клініка, лікування. 

10 Епілептична   хвороба:   клініка   великого   епілептичного нападу. 

11. Лікування хворих на епілепсію. 

12. Епілептичний статус: визначення, клініка, невідкладна допомога. 

 Епілептична хвороба: клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

13. Епілепсія: основні клінічні прояви. 

14. Алкогольний делірій: клініка, прогноз. 

15. Лікування алкогольного делірію. 

16. Алкогольні психози: клініка, лікування, прогноз. 

17. Клінічні ознаки 1-ї стадії алкоголізму. 

18. Методи лікування алкоголізму. 

19. Клінічні ознаки 3-ї стадії алкоголізму. 

20.   Невідкладна допомога при алкогольному отруєнні. 

21. Клінічні ознаки 2-ї стадії алкоголізму. 

22. Характерні зміни особистості при алкоголізмі. 

23. Опійна наркоманія, клініка, перебіг, лікування. 

24. Нікотинова токсикоманія. 

25. Гашишна наркоманія, клініка, перебіг, лікування.  

26.Кількісні та якісні розлади пам'яті. 

27.Класифікація розладів пам'яті. 

28. Парамнезії. 

29. Розлади мислення по темпу 

30. Психосенсорні розлади. 

31. Розлади сприймання. 

32. Деліріозний   розлад   свідомості,   клініка,   диференційне значення. 

33.   Непродуктивні розлади мислення. 

34. Аментивне порушення свідомості. 

35. Види сутінкового потьмарення свідомості. 

36. Онейроід, клініка, нозологічна приналежність. 

37. Надцінні ідеї, визначення, нозологічна приналежність. 

38. Циклотимія: клініка, лікування, прогноз, питання експертизи. 

39. Біполярний афективний розлад: типи перебігу, клінічна картина, лікування, прогноз, 

трудова, військова та судова експертиза.  

40. Кататонічний симптомокомплекс. 

41. Інволюційні (пресенильні) психози: клініка, лікування, прогноз, питання експертизи. 

42.  Депресивна     фаза    маніакально-депресивного     психозу: клініка, лікування. 

43. Реактивні психози, клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

44. Пресенильні та сенильні психози, клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

45. Терапія реактивних психозів. 

46. Астенічний невроз: клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

47. Депресивний невроз, клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

48. Невроз нав’язливих станів. 

49. Класифікація психотропних препаратів. 

50. Інсулінотерапія: показання до застосування. 

51. Електросудомна терапія: показання до застосування, протипоказання. 



52. Ускладнення,    які    виникають    при    лікуванні нейролептиками, їх корекція. 

53. Антидепресанти, показання до застосування. 

54. Нормотиміки: показання до застосування. 

55. Клініка залежності від галюциногенів. 

56. Клінічна характеристика нейролептиків. 

57. Побічні   явища,   викликані   застосуванням   психотропних препаратів. 

58. Нейролептики: седативні та антипсихотичні. Показання до 

застосування.  

59. Класифікація психотропних засобів, показання та протипоказання до застосування. 

60. Психопатії: клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

61. Психогенні захворювання: визначення, класифікація. 

62. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях. 

63. Симптоми рухово-вольових розладів. 

64. Симптоми емоційних розладів. 

65. Основні психопатологічні синдроми. 

66. Синдроми потьмарення свідомості. 

67. Синдроми виключення свідомості. 

68. Синдром Кандинського-Клерамбо. 

69. Корсаківський синдром. 

70. Корсаківський психоз: клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

71. Депресивний синдром. 

72. Інволюційна депресія: клініка, лікування, прогноз, експертиза. 

73. Астенічний синдром. 

74. Нав'язливі ідеї. 

75. Маячні ідеї: клінічні форми, нозологічні особливості. 

76. Психічні розлади при прогресивному паралічі. 

77.  Олігофренії, класифікація, ступені, клініка. 

78. Вроджене та набуте недоумство. 

79. Сифіліс мозку: клінічні прояви, диференційна діагностика з прогресивним паралічем.  

80. Атрофічні захворювання головного мозку. 

81. Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку. 

82. Дисоціативно-конверсійний розлад (вегето-судинна дистонія) 

83. Психічні  розлади  віддаленого  періоду  черепно-мозкової травми. 

84. Психози гострого періоду черепно-мозкової травми. 

85. Визначення поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР). 

86. Сомато-вегетативні    розлади     в  клініці     біполярного афективного розладу.. 

87. Маніакальний епізод в структурі біполярного афективного розладу. 

88. Види психомоторного збудження. 

89. Види ступору. 

90. Ілюзії, їх диференційна діагностика з психосенсорними розладами та галюцинаціями. 

91. Галюцинації, їх характеристика та класифікація. 

92. Клінічні форми та диференційна діагностика галюцинозів. 

 

 
 


